
Lelkesedés – Szabadság - Tisztelet
Az Oney Magyarországon már 2004 óta jelen van és kínál széleskörű pénzügyi megoldásokat partnerei és ügyfelei 
számára. Az alapítás óta eltelt időszak alatt folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, hogy a változó igények szerint mindig 
újszerű, innovatív megoldásokkal könnyítse meg ügyfelei és partnerei életét. Kínálatában megtalálható a fogyasztási 
hiteltermékek és biztosítások széles skálája: áruhitelek, személyi kölcsönök, hitelkártya és a biztosítások.

IT RENDSZERGAZDA 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK

A pozícióhoz tartozó feladatok:
• Az informatikai infrastruktúra, fizikai és virtuális szerverek, aktív/passzív hálózati eszközök, tűzfal üzemeltetésével, rendelkezésre 

állásával kapcsolatos feladatok,
• Rendszeres ellenőrzési feladatok (monitorozás) ellátása és operátori napló vezetése
• Napi mentések készítése és kezelése, adat-visszaállítás
• Felhasználói hozzáférések adminisztrációja a belső szabályzatoknak megfelelően.
• Felhasználói támogatás, Help Desk funkciók ellátása
• Hitelpultok munkaállomásainak távoli és helyszíni támogatása karbantartása
• IT eszközök nyilvántartásának napra készen tartása
• Biztosítja, hogy a feladatok az elvárt szolgáltatási szintnek megfelelően legyenek végrehajtva, ezzel biztosítva a szolgáltatás 

kimagasló minőségét
• Projektekben való részvétel
• Egyéb, a munkakörhöz kapcsolódó, illetve a vezető által kijelölt feladatok ellátása

Az ideális jelölt profilja:
• Felsőfokú informatikai végzettség,
• 5+ év releváns munkatapasztalat a fent említett feladatokban, 
• Windows 10, Office-alkalmazások és O365 tapasztalat,
• Ms Windows Active Directory és Domain topológia ismerete,
• Ms Windows Szerverek, (OS: 2008, 2012R2, 2016 verziók) és azokon futó szolgáltatások: File, Print szerverek ismerete
• minimum alapfokú angol nyelvtudás (szóban és írásban egyaránt)

Előnyt jelentenek az alábbi ismeretek:
• Hyper-V fürtözés (clustering),
• Tűzfal üzemeltetési és Backup megoldások (ArcServe UDP 6.5) 
• Linux based SFTP szerverek üzemeltetése
• esetlegesen Azure IaaS ismeretek.

Mit kínálunk Neked? 
• Startupokra jellemző kreativitás támogatása és nemzetközi háttér jelenléte,
• Nálunk egy fiatalos, jó hangulatú, összetartó csapat tagja lehetsz,
• Folyamatosan támogatunk Téged és szakmai fejlődésedet,
• Lehetőséged lesz IT biztonsági folyamatok megismerésére,
• Versenyképes juttatási csomag (az alapbéren felül havi cafeteria és egészségbiztosítás)

Munkavégzés helye: 
Budapest, Margit híd - Budai hídfő

További információ rólunk: 
https://www.oney.hu/rolunk
https://www.facebook.com/OneyMagyarorszag/

Jelentkezés: 
Önéletrajzodat az allas@oney.hu címre várjuk a pozíció megjelölésével! 


